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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M  ايرانينۀ ئآ

  
  فرح نوتاش

  ٢٠٢١ جنوری ٢٠
 

   ايران در خطر استروزنامه نگارانجان 
  مريکاا نهمال نه  –م خط سو -جبھۀ مردم برای نجات ايران
  ۴۴ شماره ۀاعالمي

  ٢٠٢١ نوریج ١٨مطابق  ديماه ٢٩
 کشتار ، رژيم دزد و جنايتکار مال، آن و ھزاران مصيبت گره خورده به١٩ کويد ويروس گرفتاری مردم با یدر پ

  . شروع کرده استرا ايران مردم  خبرنگاران

به نام  ترور مبارزان خارج از کشور . اعالم شده استبا مسموميت گاز ھمشھری ۀخبرنگار روزنام "شيدا اللمی"قتل 

توسط   آنانو مسموم کردن و روشن کردن گاز آناناجاق غذا پزی منزل خود  در فر  آنانشتن سرذابا گخود کشی، 

  .   ثبت شده استسال ھا قبل  ،جنايتکاران رژيم در اروپا

  ھمانا نديشدست به تنھا چيزی که نمی تواند بي، کسی که نگران گور خواب ھا و خريداران نان نسيه ا بداند رژيم مال

  .  است"خود کشی"

 ھر آنچه اي با گاز است بر گرفته رژيم مال شيده اللمی خبرنگار دالور و قھرمان ايران که پرده از جنايات  مسموميت 

 از موقعيت رژيم مال. او ھرگز دست به خود کشی نزده است.  انجام شده استمالجنايت کاررژيم توسط که بوده 

ی ئبه سياق قتل ھای زنجيره  ، بی محاکمه  دلير ايران را خبرنگارانمريکا و جھان سوء استفاده کرده و ابحرانی در 

  .می رساندمستقيم به قتل 

از  الغر ی دزد و جانی و جايگزينی او با نعش چاق پر خوردۀی دادن قاضی منصوریھمانطور که در فراررژيم مال 

،  استگرفتار پر فريب خود یمردم ايران را بفريبيد و ھنوز در جا انداختن سناريو  رومانی نتوانستۀسرد خانجسدھای 

 ش و به سزای اعمال دن کن توانست از چشم بينای مردم ايران پنھادمردم را ھم ھرگز نخواھقھرمان  خبرنگاران قتل

 با مالجان رژيم ن آشنا است و شابصيرتدزد و جانی  ورھبر بی   ھای ماليان انواع رذالته مردم ايران ب. رسيددخواھ

  .  نجات نخواھد يافت ی به کاخ سفيد  يا ھر کس ديگر"بايدن"آمدن 

  مردماين است شعار 

  رھبری رو نبينی… بميری …مجتبی مجتبی

  مجتبی مردنی ست

   بزودی بی بصيرترھبر
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  بی عقبه رفتنی ست

womens-power.farah-notash.com 
www.farah-notash.com 

Women’s Power 
  

  

 


